
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 november t/m 10 november 2020 

 
Datum aanmaak: 10 november 2020 

 

MT 

Zaaknummer: 2020066962 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 28 oktober t/m 3 

november 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 28 oktober t/m 3 november 2020 

vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

28 oktober t/m 3 november 2020 vast te stellen.  

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020064213 

Onderwerp: Definitieve besluitvorming GR Peelgemeenten 2020 en benoeming 

AB-leden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

 

1. in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, 

zodat die komt te luiden conform bijgevoegde regeling (gemeenschappelijke regeling 

Peelgemeenten 2020); 

2. de gemeenteraad middels bijgevoegd memo te informeren over de tekstuele wijzigingen 

die nog in de gemeenschappelijke regeling zijn aangebracht nadat de gemeenteraad 

toestemming voor de wijziging heeft verleend aan het college; 

3. vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 

2020 de volgende wethouders te benoemen tot lid en plaatsvervangend lid van het 

Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten: 

 

a. Mevrouw J.P. Spoor, plaatsvervanger de heer J.P.E. Bankers; 

b. De heer H.M. van Moorsel, plaatsvervanger de heer J.P.E. Bankers. 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020066320 

Onderwerp: Subsidieverlening NT2 onderwijs schooljaar 2020-2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

op basis van de 'Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2020-2021 gemeente 

Asten' aan stichting Prodas en stichting PlatOO respectievelijk een subsidie te verlenen 

voor de uitvoering van NT2 onderwijs in het schooljaar 2020-2021 van € 17.600,= en € 

2.400,=.   

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020066129 

Onderwerp: Voortgangsverslag toekomst Museum. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de bijgevoegde memo "Voortgangsverslag toekomst Museum"; 

2. het presidium te verzoeken bijgevoegde memo "Voortgangsverslag toekomst 

Museum' te plaatsen op de agenda van de commissie Burgers van 23 november 

2020.  

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020066482 

Onderwerp: Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021 vast te stellen; 

2. in te stemmen met het verzoek voor bekostiging van bouwvoorbereiding voor de 

vervangende bouw voor basisschool Voordeldonk; 

3. in te stemmen met het verzoek om de te maken verhuiskosten van en naar de 

tijdelijke huisvesting voor basisschool Voordeldonk te vergoeden; 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020066061 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het aanvragen 

van reclameuiting op het perceel Behelp 13 in Heusden. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

3. het primaire besluit in stand te houden. 

 

 

 

 


